
Přihláška na letní tábor v Borači u Tišnova 
 
v termínu: 1. turnus 10. 7. – 23. 7. 2022 
 
 2. turnus 24. 7. – 06. 8. 2022   (zakroužkujte Vámi zvolený turnus) 
 
 

Část A (vyplňte dle pokynů provozovatele) 

Provozovatel: Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač, Srbská 15a, 612 00 Brno 

Variabilní symbol platby: ...................................................  Platba za pobyt:  ........................... Kč 

 

Část B (vyplní rodiče) 

Jméno a příjmení dítěte:  ..................................................  Datum narození:  ...............................  

Bydliště:  ......................................................................................................  PSČ:  .....................  

E-mail (který vybíráte):  .....................................................  Kontaktní telefon:  .............................  

Zdravotní pojišťovna:  ....................................................................................................................  

Dítě již bylo na NAŠEM táboře v letech:  .......................................................................................  

 

Přihlašuji závazně svého syna – dceru na letní tábor. Souhlasím s podmínkami a cenou.  Potvrzuji, že dle 
záznamů ve zdravotním průkazu je dítě schopno zúčastnit se tábora a dále, že je moje dítě řádně očkováno 
(zák. č. 258/2000 Sb.).  Beru na vědomí, že odhlášení dítěte z tábora je možné jen písemnou formou. Pokud 
se dítě tábora nezúčastní, nevzniká nárok na navrácení účastnického poplatku v plné výši vzhledem k již 
vzniklým výdajům. O výši vracené částky rozhoduje provozovatel tábora. 
Dále potvrzuji správnost údajů uvedených na této listině  a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr, z. s., 
se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 jako správce, prostřednictvím svých pobočných spolků, 
zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů osobní údaje uvedené na této 
přihlášce a na listu účastníka a též osobní data, fotografie a videozáznamy, získané a pořízené v průběhu tábora. 
Správce je oprávněn zpracovávat tyto údaje prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomi, že tito 
zpracovatelé nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat tyto osobní údaje k činnosti v souladu 
se Stanovami Pionýra. Zpracování údajů řeší interní směrnice Pionýra, z. s. 
 

V ............................ dne …………… 2022 ………………………………………… 

 podpis zákonného zástupce 

 

O táboře v Borači jsem se dozvěděl/a: 

a) z webových stránek (kterých?): ………………………………………………………………… 

b) od známého 

c) z jiného zdroje (jakého?): ……………………………………………………………………….. 

d) z oddílu 

(Pozn.: odpovědi slouží pouze pro interní potřeby pořadatele) 
 

 

Po vyplnění přihlášku zašlete na adresu: 
Eliška Husáková, Kuldova 26, 615 00 BRNO. 
Přijetí Vám písemně nebo telefonicky potvrdíme do čtrnácti dní po jejím obdržení. 
Později Vám zašleme další informace.  
Uzávěrka přihlášek je do konce dubna, schůzka rodičů se pak uskuteční v červnu 2022. 


